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V Jornades d’Estudis Espeleològics
Un any més, des d’UME, amb la
finalitat de donar a conèixer la pràctica de l’espeleologia, així com els
estudis que es fan a la zona del Garraf, s’han organitzat les V Jornades
d’Espeleologia del Garraf. Aquestes
conferències, que han estat planificades per Raúl Cano, soci d’UME i
membre de la Secció “d’Espele” de
l’entitat es duran a terme els dies
20, 21 i 22 d’abril.
S’han programat quatre ponències,
que es faran entre divendres i dissabte, a l’entitat i al Casal Sant Jordi
i una visita a l’avenc del Marge del
Moro, el diumenge 22 d’abril al
matí.
La presentació de les jornades anirà
a càrrec de Raúl Cano i versaran
sobre:
“Noves troballes del SES del GER”,
per Álex Serrano; “L’avenc nou de les alzines”, per
Víctor Ferrer i Francesc Alarcón; “Neandertals al
Garraf”, per
Joan Duran i Montse Sanz i “Estudi genètic del troglocharinus i projecte meta menardi”, per Jordi Comas.

Setmana
d’aniversari
Pàgines 6 i 7

Esperem que gaudiu força de les noves aportacions
científiques i de la visita programada a l’avenc del
Marge del Moro a Vallirana.
Redacció

Entrevistes a....
Josep Gustà i
Miguel Angel
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Pàgina 11

SERVEIS:
S

E

R

V

E

I

S

:

Eurovegas al Baix Llobregat?
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No hi valen las declaracions
d’espais protegits, ni tampoc les
catalogacions de Parc Agrari; tot
queda en segon terme quan es
mouen interessos econòmics, i
com si no, una vegada més ens
toca rebre al Baix Llobregat. No
en tenim prou amb les servituds
imposades com són l’aeroport, les
autopistes, el tren, etc., que ara
ens volen imposar un de més
gran, el projecte anomenat, de
moment, Eurovegas.

Rambla Lluch, 4 08850 Gavà

|

Telèfon: 93.662.01.24

Per als que no el coneixen, es
tracta de construir un macrocomplex de joc i oci, el més gran de
tot Europa: casinos, hotels, camps
de golf, etc. i tot això al Baix Llobregat. Perquè us en feu una idea,
es tracta d’utilitzar tota una àrea
que va des del riu Llobregat, marge esquerre, a l’alçada de Sant Boi
i arriba tot just al límit amb Gavà,
a la zona agrícola. Això sense par-
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Web: www.umegava.org

|

lar de la zona d’influència. Podem
dir adéu al Parc Agrari, podem dir
adéu als espais protegits com és la
Murtra. A més a més, comportaria
la construcció de les estructures
necessàries: autopistes, vials... i
també la cimentació de gran part
de la superfície que avui alimenta
l’aqüífer i el propi fet de multiplicar per 4 la població de tota l’àrea.
Continua a la pàg. 3

umegava@gmail.com
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Tot preparant el 50è aniversari...
Per a nosaltres, és a dir, per la gent d’UME, el 2012 està sent un any clau. Un any on hem de prendre moltes
decisions de cara al 50è aniversari de l’entitat i un any on s’ha de treballar de valent per poder planificar la tan
esperada celebració que serà l’any següent, el 2013.
Per tant, a banda de totes les activitats que es portaran a terme al llarg de l’any (Marxa del Garraf, Campaments, Aplec, Caminada nocturna...), hem d’afegir-hi les comissions que ja han començat a treballar de cara a
l’esperada celebració. Possiblement augmentarà el volum de feines a fer, però valdrà la pena. Per les diferents
seccions ja es fan propostes de les diverses iniciatives que es poden dur a terme per commemorar aquest
aniversari. Potser serem agosarats, però l’entusiasme ens farà treballar per tal que no només els socis, sinó
tota aquella gent que en certa manera han tingut alguna vinculació amb el grup pugui collaborar en aquesta
gran tasca.
Així, doncs, des de l’entitat, amb l’entusiasme dels socis, i comptant amb aquelles persones que ens vulguin
ajudar en qualsevol àmbit, tirarem endavant les iniciatives previstes i es treballarà amb illusió, constància i
empenta per poder preparar un 50è aniversari com es mereix l’UME.
Mercè Mitjans

L’alcalde J. Balsera visita la seu d’UME
A principis del mes de febrer l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, va
ser convidat per la Junta a visitar al
nostra entitat i tenir una visió del
que és l'entitat des de dins. Després d'un visita general de l'entitat,
en Néstor Gómez president d’UME, va presentar l'entitat des de
l'interior, tractant els temes de
gestió, administració, distribució i
funcionament de les seccions i va
presentar les xifres: evolució del
nombre de socis, procedència, i la
tresoreria de l’entitat. Una de les

coses que més va sorprendre a
l'alcalde era la quantitat de despesa en locals que teníem. Li vàrem
fer saber els nostres projectes de
futur i les nostres mancances.
Entre els projectes importants es
va presentar el 50è aniversari, i pel
que fa a mancances, el problema
que tenim d'espai. Va ser molt
receptiu a les nostres peticions i
ens va explicar les dificultats per
les quals passa el consistori.

BTT comença a rodar

L’equip UME ja llueix

Canicròs i Cursa

Per voluntat de dos socis s’està
muntant un grup de BTT a l’entitat. Ja s’han fet les primeres sortides pel Garraf. Si fas BTT amb
certa regularitat i t’hi vols afegir,
vine, igual que si sou un grup i us
voleu integrar a UME. Totes les
portes són obertes. Farem sortides els diumenges al matí. A finals
d’abril anirem a fer la via verda de
la Terra Alta.
Redacció

En una trobada que vàrem fer a
UME amb els membres de l’equip
de competició, es va decidir, i va
ser ratificat en junta, que per formar-ne part cal fer un mínim de 5
proves, amb el compromís de lluir
la nostra samarreta i informar-nos
de les proves a què assistiu. Els
primer a dur-les són els de canicròs amb dos membres.

Durant el mes de març s’han fet
dues crides per tal de cercar socis
per organitzar un canicròs i una
cursa de muntanya. El resultat ha
estat molt positiu, de forma que
amb l’empenta dels nostres socis
aquestes dues proves tiren endavant. Si vols formar part de l’organització, encara ets a temps.
Digue’ns-ho per @

Redacció

Redacció

Néstor Gómez

Multiactivitat
Un any més, els propers 26 i 27 de maig tornem a realitzar la sortida multiactivitat, on
el més important és compartir unes hores amb altres socis de la nostra entitat que
realitzen activitats diferents. El lloc escollit enguany és el REFUGI EL SOLÀ, al costat
de Sant Quirze de Bessora, i el preu serà de 18 € i inclou, l’allotjament, sopar, esmorzar i dinar del diumenge (els àpats els farem entre tots, com sempre). Les places són
limitades i teniu temps d’inscriure-us fins al dia 23 de maig o fins acabar les places. Ens
ho passarem molt bé,no t’ho deixis perdre.
Miquel Comas
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Digues la teva: Eurovegas al Baix Llobregat?
Poden resumir en 5 grans raons el perquè de dir-hi NO:
Sostenibilitat. Estem sobre un territori fràgil i no disposem de les estructures necessàries ni disposem de suficients recursos energètics ni naturals, com l’aigua. Quantes vies
més de comunicació pot absorbir el territori? D’on treure l’energia? I l’aigua? On farem
més depuradores, on deixarem les deixalles? Podem hipotecar el poc que ens queda de
terreny per a les properes generacions? NO
Socials. No deixa de ser veritat que un projecte com aquest porta lligat una sèrie de
negocis i actuacions molt al marge de la legalitat: joc, blanqueig de diners... i sense parlar
d’altres de molt més escandalosos; de fet, tenim la imatge de las Vegas. És que la nostra
societat vol seguir els estereotips de la cultura americana? NO
Ecològiques. Abans hem parlat d’un territori fràgil; el Baix Llobregat paga amb escreix estar al costat de Barcelona: molts
dels serveis són traspassats al Baix Llobregat, des de sempre ha estat una lluita constant aturar les agressions i preservar els
espais naturals que per sort encara conservem: la Ricarda, el Remolar, la Murtra... Sentireu veus que ens diran que no toquen
aquests espais, però que poden fer si tot els voltants estan urbanitzats. Les zones humides que encara ens queden estan considerades com uns del hàbitats més importants del país; és lloc de pas de moltes de les aus migratòries. Las Vegas està construït
sobre un desert; no fa falta ser gaire intelligent per entendre que no es pot convertir un terreny agrícola i protegit en ciment. És que volem que el ciment s’escampi com una plaga per tot el territori? NO
Econòmiques. És possible en els moments actuals fer una inversió tan important? Quina serà l’aportació públic? És a dir, amb
els nostres impostos, quina serà la rendibilitat? Ens volen fer veure que la creació de llocs de treball és prioritària, també el
mateix projecte parla de la construcció de 10.000 habitatges nous. És que els llocs de treball suposadament previstos seran
ocupats de gent de fora? Com podeu veure tot és molt confús, ens volem fer creure que és la fórmula màgica per crear llocs
de treball; en primer lloc, tornem a caure en l’economia del totxo ja que, efectivament, la construcció de tot el projecte comportarà moltes obres i despesa, però un altre aspecte és què passa si econòmicament el projecte no és viable? Qui es farà
càrrec de l’enrenou? És que estem disposats que ens escombrim amb castells a la sorra? NO
Legals. A part dels cavis de catalogació dels espais i usos, ens troben amb una demanda formal per modificar i fins i tot obviar
les pròpies lleis. El projecte porta adjunt la petició de fer d’aquest espai un espai que no estiguin sota la jurisdicció de les lleis
del nostre país, en àmbits com el laboral, contractació d’estrangers, salaris, horaris i fins i tot impostos, perquè puguin ser
modificades i adaptades a les seves necessitats. Ens podem vendre per un plat de mongetes? NO
En l’actualitat el projecte està definit i dissenyat però falta la concreció del lloc escollit.
De moment, es tracta de donar la màxima publicitat i propaganda de la gran obra de beneficència que els inversos americans
volen fer al nostre país, alguna cosa així com la famosa pellícula Bienvenido, Mr Marshall.
Si us plau, que no ens mamem els dits, el “Bienvenido, Mr Marshall” ha passat a la història, una vegada més defensarem el nostre territori.
Per cert, una de les primeres accions a dur a terme, a més a més de la constitución de la plataforma ATUREM EUROVEGAS,
és la preparació d’una gran marxa a can Dimoni ( Sant Boi) el 21 d’abril. ( anunciat a l’agenda del butlletí)
Auca

La FEEC ja és membre de la IFSC
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha estat admesa per la Federació Internacional d’Escalada Esportiva (IFSC) com a membre observador, en el transcurs de l’assemblea de la
IFSC, celebrada el passat cap de setmana a Amsterdam.
Els 47 països membres de la IFSC (dels 70 membres en total que té) presents a la ciutat holandesa
van votar, per unanimitat, la inclusió de Catalunya, representada per la FEEC, amb el seu president,
Jordi Merino al capdavant, com a nou membre d’aquesta institució, nascuda l’any 2007 i màxim representant a nivell mundial de l’escalada esportiva de competició.
A més a més es dóna la circumstància que l’escalada esportiva té moltes paperetes per entrar com a
esport d’exhibició en el programa olímpic de l’any 2020. Un esport en el qual Catalunya és un referent a nivell mundial, amb
figures de la talla de Ramon Julián, vigent campió del món de l’especialitat.
Amb aquesta inclusió la FEEC ja és membre de quatre estaments amb la màxima representació mundial en escalada esportiva
(IFSC), esquí de muntanya (ISMF), curses de muntanya (ISF) i alpinisme (UIAA).
Rosa Agustí

Club de lectura

Formació en GPS

Des d’UME i amb la collaboració de la Biblioteca de Gavà
posem en marxa un Club de Literatura de Muntanya i Viatge dins del programa de foment de la lectura. Si t’agrada
llegir i estàs interessat en el projecte, participa-hi; aviat
publicarem les bases al web.
Juan Pérez

Durant la setmana del 23 d’abril del 2012 farem l’activitat
formativa d’interpretació i coneixement GPS. Activitat
oberta a tothom amb teòrica i pràctica. Places limitades a
12 persones. Aviat més informació al web.
Redacció
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Grup d’entrenament Boulder
Al laboratori del Boulder UME s'està treballant per fer créixer el potencial esportiu de l’entitat, concretament en escalada esportiva. Des de fa uns mesos un grup de 8 escaladors i escaladores han decidit ser les cobaies d'una obsessió: Fer Grau!
Aquest grup està sotmès a una dura planificació setmanal amb la qual, mitjançant procediments
empírics, traccions i una alta dosi de BC1x3x5d1'/3' intentem crear la màquina perfecta de superar
desploms.
Amb l'objectiu de donar cabuda a tots ells, distribuïm dos nivells de càrrega perquè cada esportista
treballi dins les seves possibilitats i pugui explotar al màxim el seu Ondra interior.
A més d'aquesta planificació, s'intenta motivar l'esportista perquè assoleixi uns objectius a llarg
termini per mitjà de metes possibles en poc temps. I com a complement es trasllada la màxima
informació per establir hàbits saludables en l’àmbit esportiu.
Aquests en són alguns testimonis:
"L'entrenament planificat em sembla molt bo perquè ens permet treballar de manera específica el que volem aconseguir; ja sigui resistència, tècnica o força. Personalment m'ha aportat força i tècnica, he guanyat molta força a les mans i quan apliques a la paret el que has
treballat al boulder la confiança i les possibilitats augmenten. Crec que el treball que s´està realitzant és molt eficaç i personalitzat, amb la
qual cosa pots treure't el màxim partit" - Leticia Flores
"Em dic José Miguel i fa uns deu anys que sóc a l´UME. Vaig aprendre a escalar amb amics, conec el boulder pràcticament des de la seva inauguració i ara hi veig molt moviment; també he de dir que he millorat més en aquests últims cinc mesos que porto
fent l´entrenament dirigit que en cinc anys d´anar fent pel meu compte. Per a mi boulder és sinònim de sacrifici, constància, esforç i de
vegades sofriment per poder arribar més enllà" - J. Miguel Álvarez
"L'entrenament d'escalada? Bestial, et poses FORT, FORT, això sí amb molta continuïtat, que no és el meu cas, però he vist la progressió
d'alguns amics. Compte amb les lesions." - Raúl Pérez
Aquesta investigació està adreçada a aquells escaladors en els quals la implicació, motivació i ganes de millorar siguin presents al
seu codi genètic. Si vols formar part d'aquest projecte apropa’t discretament a la sala de boulder de l’entitat i pregunta pel programa “Vull Fer Grau”!
Ruben Marín

Carnaval per a infantil i espele per a Juvenil
Enguany, durant els Nadals, els monitors ens vam fer la pregunta de sempre: De
què ens disfressem per Carnaval? . Al principi sempre costa que surtin idees,
però a poc a poc ens anem animant i es van dient coses; d'aquesta manera, al
final teníem una bona colla de propostes, però cap ens acabava de convèncer.
Fins que algú va dir: I si ens disfressem de la Mel?
Vam acollir la idea amb un “Sííí!” general i es va acabar la discussió: enguany
presentaríem la Mel, el nostre logo de secció, a la resta del poble. Per tant aniríem disfressats d'abelles.
Com ja és habitual, es va preparar la disfressa la setmana anterior a l’UME; els
nens i nenes en van fer una part i la resta la van haver d'acabar a casa els pares.
Al final van quedar unes disfresses ben maques i lluïdes per al dia de la rua:
semblàvem ben bé la Mel de la Secció Infantil i Juvenil.
El dia de la rua va ser molt divertit; hi van venir 22 nens i nenes, però teníem confeti per a molts
més, de manera que vam disfrutar de valent tirant confeti a la gent i fent batalles entre nosaltres.
No vam parar en tota l'estona i vam arribar esgotats a la plaça Balmes, on faríem la batalla final.
Tot i l'esgotament vam treure forces de tot arreu per poder fer la gran batalla de confeti final i
realment va ser molt gran la batalla.
Al Carnaval, només hi va participar la Secció Infantil, ja que enguany estem fent més activitats
tècniques amb els de Juvenil i per tant era incompatible venir al Carnaval i fer una activitat al
febrer. De fet, la setmana següent havíem d'anar a la neu a fer pràctiques, però va ser impossible
per les condicions de poca neu que hi ha a la muntanya, i això ens va obligar a canviar els plans a
última hora i vam anar a fer una cova molt maca i estreta de Begues: la cova de la Troneda.
Entre la Secció Infantil i la Juvenil, s'ha de dir que no parem, fem una activitat al mes per a cada
una, però son intenses i tothom s'ho passa molt bé. Ho demostra sense cap mena de dubte el Carnaval i la cova de la Troneda.
Marc Zurriaga
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Fira Solidària

Els passats 4 de febrer i 3 de març es va realitzar la Fira Solidària d’Articles
Esportius amb un balanç positiu, tot i que ens hauria agradat recaptar molt més
del que s’ha recaptat.
Al febrer un fred intens va fer que molts gavanencs no sortissin de casa, i això
va deslluir una mica la caminada i fira solidària. El passat 3 de març sí que ens va
acompanyar el clima, i això es va notar en la venda d’articles i en l’interès de la
gent per aquesta iniciativa.
Les jornades començaven a les 10 h del matí i finalitzaven a les 19 h aproximadament, nou hores ininterrompudes durant les quals diversos voluntaris van
rellevar-se al llarg del dia.
El proper dia 14 d’abril finalitzarem aquest primer cicle de jornades solidàries
amb la intenció de tornar-hi passades les vacances d’estiu.
Us volem animar a participar en aquesta iniciativa i d’una manera o altra ajudar
a moltes famílies de Gava que segurament ho estan passant malament. Només queda donar les gràcies a totes les persones
que han fet possible aquesta iniciativa i a aquelles que hi han comprat, donat i participat o que ho faran en properes edicions. Gràcies en representació de les famílies que que se’n beneficiaran.
RECORDEU QUE PODEU APORTAR ARTICLES PER A LES PROPERES EDICIONS A SECRETARIA DIMECRES I DIVENDRES DE 19 A 21 H.
Miquel Comas

Les inscultures d’Eramprunyà

En una de les sortides de la Secció d’Història i Natura vàrem trobar un forats excavats a la roca, als que a dia d’avui encara no
hem trobat explicació, ni tampoc tenim idea de la seva datació.
Pot ser el nom de forats no respon massa a la realitat. Segons les últimes cerques a la zarza, hem trobat un nom més representatiu: “caçoletes”. De fet es troben caçoletes excavades a la pedra, en molts punts de la geografia mediterrània, però de momento cap com les d’Eramprunyà.
El jaciment es troba entre el castell d’Eramprunyà i can Bassoles; es tracta d’uns forats fets sobre roca de gres d’uns 4 x3 metres. La troballa va tenir lloc per casualitat: a conseqüència d’una acció de neteja del bosc, va quedar descoberta la roca en la
qual s’apreciava l’inici d’un forat semblant als que es troben al castell. La curiositat per investigar les dimensions de l’inici del
forat que s’apreciava va fer que netegéssim el forat i els voltants, i van quedar al descobert fins a 11 forats de dimensions diferents. En sortides posteriors es va poder netejar tota la roca de vegetació i de terra i van quedar al descobert tots els forats.
En una aproximació més detallada sobre el terreny, s’apreciava que alguns dels forats estan comunicats amb un espècie de
canal que tot sembla indicar que es podia haver utilitzat per traspassar líquids; la seva profunditat, d’uns 20 cm, no dóna cap
indici de la seva utilitat; un dels forats, de boca més estreta, té la particularitat que té una profunditat d’uns uns 40 cm i a més a
més té forma cònica.
Tot un misteri, ja que després de fer les primeres consultes a arqueòlegs encara no en podem conèixer la funció ni tampoc
l’antiguitat.
En una recerca per tots els voltants tan sols s’aprecia la presència de marges molt antics de terrenys de conreu el que fa pensar en una gran presència humana a la zona.
Per completar el misteri a dins d’uns dels forats que estava colgat de terra i matolls va aparèixer una pedra blanca, de forma
rodona i de material de còdol de riu, una mica més gran que un ou; la pedra es trobava al fons del forat. La seva forma fa pensar que es tracta de la pedra per moldre algun material dins dels forats, i per la seva composició se sap que es tracta d’un roca
portada de fora del lloc on s’ha trobat.
Com podeu veure a les fotos, el misteri estè servit; de moment
tenim moltes hipòtesis totes ben curioses:
-Forats fets pels pastor per preparar ungüents o menjar per a
les seves cabres
-Lloc per preparar la pólvora per a les bombardes, per poder
arribar fins al castell
-Molins per moldre algun tipus de material de l’època de bronze
-Forats per retenir líquids
I la llista se segueix ampliant.
Les línies obertes passen per trobar alguna cosa semblant, en
especial a la costa mediterrània.
Molt important és el treball de recerca pels voltants per trobar
algun senyal que ens indiqui la presència humana i d’aquesta
forma poder data el jaciment.
Des de la Secció de Recerca seguirem la investigació per descobrir el misteri d’aquests forats; en els propers butlletins anirem
informant-ne dels resultats.
Auca
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Setmana d’aniversari...
Sopar d’aniversari
El dissabte 11 de febrer, tornàvem a trobar-nos les diferents seccions
d’UME en el sopar d’aniversari, que igual que els últims anys, celebrem
als baixos de la Torre Lluc. No cal dir que el sopar va ser preparat per
membres d’UME, que molt gratament van fer de cuiners, i van elaborar
els entrants, els primers plats i les postres i van fer de cambrers, servint
des de la taula central el segon plat, on hi havia per escollir entre dues
opcions.
El sopar va ser amè i les converses animades, tot i que es va trobar a
faltar gent que està mol timplicada amb l’entitat, però que per raons
diverses no hi van poder assistir. Esperem que l’any vinent, que celebrarem el 50è aniversari, tothom tingui els altres compromisos aparcats i
que el sopar pugui ser amb el màxim de socis de l’entitat.
Un cop acabades les postres i durant el torn del cafè i el pastís, es va
començar a fer l’entrega de diplomes i insígnies, fent d’aquesta manera un reconeixement als socis o entitats
collaboradores que han destacat per alguna raó. La comissió seleccionadora ho portava molt en secret i ens va
mantenir amb una gran expectació fins conèixer els noms dels socis distingits i dels premiats.
Així doncs, es va nomenar soci distingit a:
-Josep Gustà de la Secció de Senders, per la seva dedicació a la secció i la seva implicació en la marxa Gavà– Montserrat durant aquests últims deu anys.
-Miguel Àngel, de la secció de SEAM, pels anys de dedicació al
capdavant del rocòdrom i per la seva voluntat i empenta per
formar nous escaladors i alpinistes. Com que no hi va poder
assistir, li va recollir el diploma i la insígnia el seu company
Rodrigo.
Com a premiats van ser:
-Juan Pérez, Mercè Cruz i Antonio Almellones com a campions de la Copa Catalana de Raquetes, i la Paulina Parra com a
subcampiona.
També van ser premiats:
-Josep M. Moyà per aconseguir els 212 cims de més de 3.000
metres del Pirineu.
-Juan Pérez per aconseguir fer els 100 cims i
-Juan Carlos Escuté pel seu esforç i solidaritat en participar
en la non-stop, fent el GR-92 en sis dies.
També es va donar un diploma com a entitat collaboradora al Centre d’Estudis de Gavà, com a reconeixement a
tots els anys que porta treballant amb UME conjuntament, destacant la formació dels guies del castell.
En acabar es va passar al tan esperat sorteig d’obsequis, acte que crea molta expectació i divertiment entre tots els
socis.
Mercè Mitjans

Els audiovisuals
No podia faltar en aquesta celebració les projeccions d’audiovisuals.
Es va valorar que els divendres era el millor dia i el primer, Ascensió al
Cavall Bernat per la via Puigmal es va fer a l’entitat, mentre que el segon, Primera expedició catalana a l’Everest es va dur a terme al Casal
d’Entitats Sant Jordi.

Mercè Mitjans
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un munt d’activitats per a tothom
Bicicletada
Com cada any, una sortida en bicicleta a la platja de Gavà arrodoneix les celebracions de l’aniversari de la nostra entitat.
El primer diumenge de març, amb un sol radiant i temperatura molt agradable, vàrem repetir el passeig fins a la platja que la nostra entitat va començar a fer ja fa
molts anys per reivindicar-hi un carril – bici.
El carril ja existeix des de fa força anys, però seguir baixant cada any a la platja s’ha
convertit en una tradició que no podem deixar de fer. Enguany, al voltant de vuitanta persones, entre les quals hi havia molts nens i nenes ens aplegàrem davant del
local d’UME i a les 9 del matí, tranquillament, es va començar la pedalada. A meitat
del recorregut vam canviar la carretera pels camins agrícoles, més agradables i sense
cotxes, per on ens apropàrem a la llacuna de la Murtra per expressar el nostre rebuig al projecte de l’Eurovegas. Finalment, un bon esmorzar, una agradable xerrada
entre la sorra de la platja i el passeig Marítim i jocs per a la mainada ens va fer recuperar forces per tornar a casa.
Miquel Zurriaga

La festa dels Tresmil
El dissabte 18 de febrer, als baixos de la Torre Lluc, es va dur
a terme un acte de reconeixement a en Josep M. Moyà pel
seu repte de fer els 212 cims de més de 3.000 metres del
Pirineu, que al mateix temps va ser un acte d’agraïment, per
part d’ell, a tots els companys que durant aquests anys l’han
ajudat a assolir aquesta gesta.
Com va explicar ell mateix, 95 cims els va fer sol i 117 els va
fer acompanyat. En Josep M. Moyà sap que aconseguir aquesta
fita ha estat possible gràcies a la collaboració dels qui l’hi han
acompanyat, i per aquest motiu ell també volia agrair-ho.
Mercè Mitjans

Sortida a la neu
La manca de neu ha passat factura enguany a les sortides a la neu.
La sortida que cada any fèiem a finals de febrer per fer esquí de
fons va ser “diluïda” per una divertida jornada de trineus. L'absència
de neu va fer canviar de plans. Si en un principi havíem d'anar a
Tuixent, vàrem canviar la destinació per Sant Joan de l'Erm, més
lluny però amb la garantia que sí que hi ha una mica de neu. Sant
Joan de l'Erm és l'única estació d'esquí de fons amb un canó de neu,
i com que no n'hi havia prou per gaudir-ne esquiant (només hi havia
400 metres esquiables) però almenys donava per tocar la poca de
neu de l'hivern, vam fer unes divertidíssimes baixades (els nens i els
pares) i algun ninot de neu. En total, cinc famílies vàrem participar
en aquesta tradicional i divertida sortida de neu. Fins la propera...
Néstor Gómez

Entrevista a... Josep Gustà
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“És

molt important donar a conèixer el que tu coneixes”
El Josep comença a l’UME, fa quinze anys, a través del Néstor. El nostre actual president
va ser qui li va donar l’empenta a un “senderisme regular”.
Va estrenar-se fent la Marxa del Garraf i des d’aleshores no ha parat de fer i preparar
marxes i GR. Perquè heu de saber que el Josep és molt metòdic, i prepara una fitxa de
cada una de les marxes que organitza. Ara per ara, és el pricipal responsable de la Marxa Gavà – Montserrat per muntanya i des de fa deu anys que s’hi dedica de ple. Per la
seva dedicación se l’ha fet soci distingit durant la celebració d’aniversari d’enguany. Entre les seves aficions també hi ha la lectura i escoltar música, però no disposa de tot el
temps per dedicar-se a l’UME, ja que ha de fer malabarismes per portar encara el seu fill
petit als partits de futbol els caps de setmana; així doncs, s’ho combina amb els companys de senders i compagina la seva afició pel senderisme amb la família com pot.
És el soci nº 1.399

Com et sorgeix aquesta afició pel senderisme?
L’afició pel senderisme com a activitat principal em sorgeix molt tardanament, més o menys a partir dels quaranta.
Com a afició, des de ben petit, potser influenciat pel fet que els meus pares em portaven a estiuejar en un poblet
de muntanya; de jove, vaig conèixer la meva parella a qui també li agradava la muntanya, i ja de casat i amb nens,
les meves vacances han estat de càmping de muntanya.
Portes ja deu anys organitzant la marxa Gavà-Montserrat per muntanya. Com ha evolucionat
aquesta marxa durant tots aquests anys?
Com de la nit al dia. I dic això perquè abans d’organitzar-la, ja l’havia fet anteriorment i... es feia de nit! Abans se
sortia a les 17:30 d’un dissabte i s’arribava cap a les 10:00 del diumenge. Jo era conscient que a molts marxadors
els agradava caminar de dia veient el paisatge, així que vaig canviar l’horari. I ara la fem de dia. Després, vaig canviar
la visió de la marxa: ja no seria una romeria sinó una marxa d’un centre excursionista. Perquè creia que en fer-la
en un dia, la dificultat augmentava molt. Això va ocasionar que en un principi fóssim uns 15 marxadors. A més a
més, no es feia propaganda de la Marxa. Però, amb el temps, la secció de Senders va anar incrementat el número
de participants a les seves sortides i això va provocar un traspàs de marxadors qualificats cap a la de Montserrat.
Actualment superem la cinquantena de participants... i sembla que anirà en augment.
Què t’aporta l’experiència d’organitzar aquesta marxa?
Una responsabilitat molt gran. Pensa que són uns 60 km de recorregut, l’itinerari és per muntanya, són unes 13
hores caminant i més de 50 participants. Tot això espanta. Per aquest motiu, any rere any, reviso tots els elements
de l’organització de la marxa com si fos la primera vegada. La meva fita és que cada participant arribi a Montserrat
havent gaudit del camí i amb ganes de tornar-hi l’any següent. Per aconseguir-ho es necessiten moltes hores de
preparació prèvia i el fabulós suport que em fan els altres collaboradors. Particularment en gaudeixo dues vegades
de la “Montserrat”: preparant-la i fent-la.

Pel que sembla, prepares una fitxa tècnica de les marxes que fas, amb un càlcul del temps molt
exacte. Com elabores aquesta informació?
Cadascú té la seva pròpia metodologia per organitzar una marxa. Per sort, tinc el material informàtic, bibliogràfic i
equip tècnic adient per elaborar un itinerari. Solament he de posar-ho tot dins l”olla” i el bon “brou” està servit.
És obvi que la inversió en hores de treball a casa per fer els dossiers és molt gran. La planificació horària evidentment és un “treball de camp” i que amb els anys es va actualitzant. I... per què ho faig? Doncs perquè tot aquell
marxador quan torni a casa, pugui explicar on ha anat, per on ha passat, què ha vist, que se’n recordi de les hores
de sortida i d’arribada, etc. És a dir, que no torni amb les mans buides. Per a mi, això és importantíssim: donar a
conèixer el que tu coneixes.

De cara als 50 anys d’UME que se celebraran el 2013, creus que s’haurà de fer alguna marxa especial?
El 2013 ha de ser un any molt i molt especial per a nosaltres. Des de senders, ja estem treballant per a l’aniversari.
De moment, és clar, hi estem aportant idees. La pujada nocturna pel camí medieval al castell d’Eramprunyà haurà
de ser especial. També la marxa a Montserrat ho haurà de ser: amb final especial. La Marxa del Garraf, podríem
fer-la excepcionalment una mica més llarga i passar per aquells llocs per on tradicionalment abans s’havia passat. I
personalment penso que es podria fer una marxa especial, per a totes les edats, de caire festiu i al final amb jocs i
una bona barbacoa. Queda dit.
Mercè Mitjans

EL

GRUP

Entrevista a... Miguel Angel Sánchez
“El rocòdrom m’ha aportat molt bons amics”
El Miguel Angel és l’encarregat del rocòdrom i quan preguntes als joves que ha format en aquesta pràctica què en pensen, tots coincideixen en una cosa: “Li agrada ensenyar a la gent i fa una tasca de formació molt important”. I et remarquen: “Ajuda molt en la iniciació, té una vocació pedagògica i està per
tothom, tinguin el nivell que tinguin”. Francament, és per valorar aquesta faceta tan necessària en la disciplina de l’escalada.
Treballa a la fàbrica Roca des de fa 23 anys, però té un horari que li permet disposar de totes les tardes
lliures, per tant pot entrenar a les tardes amb el seu grup “els de córrer”, corrent per la muntanya, fent
alguna cursa i fins i tot alguna sortida de BTT.
Això l’ajuda a tenir un to aeròbic i a patir menys a la muntanya. L’escalada i la muntanya, les deixa per al
cap de setmana. Agraeix a la seva companya el suport en tot el que fa i valora que no té pressa amb les
seves filles quant al tema muntanya: encara són joves.
És el soci nº 1.921
Com comences a ser l’encarregat del rocòdrom i des de quan?
Fa ja gairebé quatre anys que em van "enredar" perquè portés el rocòdrom.
El meu antecessor era el nostre amic Alfonso, "el Tuercas" i em van convèncer entre la Mari, llavors vocal de SEAM, i ell.
He de reconèixer que no em van haver d’insistir gaire. Em venia de gust i tenia ganes de collaborar amb la secció i amb
l'entitat desenvolupant algun tipus de tasca.
Pel que sé tens vocació pedagògica i un gran coneixement tècnic. Com t’ho fas per ensenyar en un mateix
dia a persones que tenen diferent nivell en aquest àmbit o que vénen molt de tant en tant?
Bé, no crec que sigui per tant... fem el que podem, però això sí, amb ganes i illusió.
A les entitats de muntanya, la gent "nova" sempre ha après dels que tenien més experiència. Nosaltres fem el mateix només que, aprofitant la installació del rocòdrom, li donem un enfocament més organitzat a nivell d'iniciació. A més, convidem que complementin la seva formació amb els cursos de promoció que realitza la FEEC.
Al principi, la freqüència de pas de persones pel Rocòdrom era molt reduïda. Però de seguida vam veure l'oportunitat de
poder dedicar un dia a la setmana a la formació d'aquells socis que volguessin iniciar-se en l'escalada. I aprofitem els dimecres per fer el dia de formació. Aquesta proposta va tenir molt bona acollida; va augmentar la freqüència de socis i es va
crear un molt bon ambient de treball.
De tota manera, vull destacar que això no és tasca únicament meva, sinó que és gràcies a un grup de persones de SEAM
que s'hi ofereixen i collaboren cada dimecres en aquesta feina.
Al principi venia gent de forma aleatòria i la pauta a nivell de docència que seguíem era la pròpia de l'ECAM (Escola Catalana d'Alta Muntanya). Més tard i a causa de l'afluència massiva de gent, ens hem organitzat en cicles de formació de 2
mesos de durada (vuit dimecres), amb un màxim entre vuit o deu alumnes per cicle. Això et garanteix que tant les tècniques de progressió com de seguretat queden ben assumides. A més, complementem la formació amb alguna sortida a
paret (zona d'escola) i amb alguna classe teoricopràctica d'orientació, amb la collaboració d'altres membres d'altres seccions d’UME.
Quina o quines anècdotes destacaries en tot aquest temps que portes al davant del rocòdrom?
Més que anècdotes, el que m'agradaria destacar en tot aquest temps que porto al rocòdrom és el què m'ha aportat a mi:
molt bons amics, fins i tot alguns que van començar de 0 i ara collaboren com a monitors (algun d'ells titulats) i la satisfacció i l'agraïment de la gent.
A part de dedicar-te a formar gent en el rocòdrom, quines altres activitats fas dins de SEAM?
Doncs collaboro en l'organització del tríptic d'activitats, vaig a les sortides que puc, organitzo jornades d'iniciació a vies
d'escalada clàssica, d'alpinisme, de progressió per crestes i lògicament, collaboro en les Jornades de Portes Obertes i de
l'Open d'Escalada per la festa de Sant Pere.
També tens vinculació amb la Secció Infantil, a través de les teves filles. Com valores la relació entre les
diferents seccions d’UME?
Doncs no t’enganyaré; tot i que conec els monitors de la Secció Infantil i que opino que la llavor que posen és molt important per mantenir el futur i la continuïtat de l'entitat, he de dir-te que les meves filles hi participen en algunes activitats,
però no de forma regular.
Així i tot, opino que, gràcies a les activitats comunes que es duen a terme entre diferents seccions, hi ha contacte entre
totes elles i això ens permet afrontar futurs compromisos.
Bé, no voldria acabar aquesta entrevista sense agrair i sense manifestar la meva satisfacció pel reconeixement que ha tingut cap a mi l'entitat en atorgar-me aquest any el Diploma al Soci Distingit. Però sento la necessitat i convicció de compartir-lo amb aquelles persones que m'ajuden setmana rere setmana perquè aquest projecte de SEAM es pugui portar a
terme. I sobretot, amb la meva companya.
Mercè Mitjans
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Resum d’una “Boja...Boja” marxa
Practicar el senderisme és un esport d’alt risc? Òbviament no!
Però a vegades surt un d’aquells dies que... o els oblides... o es
queden a la teva memòria.
Així doncs, la 5ª etapa del GR83 (de Susqueda a Cogoll) la recordarem com “aquella” en què no hi va faltar de res.
Si bé sempre quedem per sortir a les 7:00 h, aquesta vegada hi va
haver un malentès, i el bus ens va arribar a les 8:15 (la primera). L’espera, tant a Castelldefels com a Gavà, es va compensar
amb cafès i pastes en una fleca. (És d’agrair que ningú abandonés).
Finalment, arribem al pantà de Susqueda a les 10:45 i els que no
havien esmorzat al bus ho fan tot just arribar-hi. Fem la foto de
grup de rigor i... Apa! A caminar, que el dia se’ns presentava
d’allò més bo per caminar.
Anàvem a bon ritme, tot i haver molta pujada al principi. Semblava que el temps perdut amb el bus el recuperaríem ben aviat.
Però... qui ho havia de dir, tot just quan ens faltaven uns 2 km per arribar a les Planes d’Hostoles, va succeir: (la
segona) un experimentat marxador fa un mal pas i cau per un terraplè amb pendent molt forta. Va ser tan
espectacular que vam creure que s’havia trencat algun os o fins i tot el cap. Per sort, no hi va haver trencadissa i
després d’unes primeres cures va poder arribar fins a les Planes, a les 15:10 h.
Ara ve (la tercera), que és per donar LES GRÀCIES a tots els integrants de la marxa per haver-me acompanyat en la decisió de finalitzar la marxa a les Planes d’Hostoles i no continuar fins a Cogolls, vist l’estat del
“marxador”. Ja que el molt tossut volia continuar fins al final. Et dono les gràcies, però... és que et volem en
plena forma per a la propera marxa, d’acord? Cuida’t!
Havent dinat, sortim cap a Gavà/Castelldefels. Arribem a Gavà a les 18:30 h. El bus parat, baixem els d’aquest
poble i...(la quarta) se li espatlla la porta al bus i no pot continuar. Finalment, al cap d’uns minuts se soluciona
el problema, no sense estar a punt d’agafar-li el cap a un marxador que parlava distret amb un altre assegut al
bus.
(La quinta) és més particular perquè, pel mig de la Rambla de Gavà, li va d’un pam que a l’Anna un xicotet amb
bici se l’emporti per endavant.
Finalment, va venir (la sexta), que jo ja no la vaig patir perquè havia baixat a Gavà, els marxadors de Castelldefels van tenir el darrer ensurt a la rotonda que hi ha a la sortida de Gavà en direcció a Castelldefels, ja que el
bus (amb carències d’ABS) no va frenar... Per sort, l’altre vehicle sí que en portava.
MARXADORS, tot això ha de quedar entre nosaltres (però algú ho havia de dir!) per recordar que: 1) Quan
falten en Víctor i la Maria les coses no van fines (no hi falteu més!). 2) Que les persones, quan surten de casa,
s’han de posar la samarreta del dret. Portar-la del revés porta “mal fario”. (Ja ho heu vist!).
Josep Gustà
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Informació Boulder

Adéu a Joan Mitjans

Hem remodelat el bloc d’escalada (boulder). El Rubén
s'ha encarregat de comprar les preses i els volums a
rokodromo.com.
Entre el divendres 2 de març i el diumenge 4 vam
collocar-hi més de 150 preses entre el Rubén, la
Leti, en Joan Albert i un servidor.
Aquestes són de poliuretà en comptes de resina, i els
avantatges que tenen són més vida útil i un pes molt
inferior. I amb els súper volums que hi hem collocat
li hem donat una 3a dimensió al plafó.
Joan Sánchez

Des d’UME, volem dir també adéu a Joan Mitjans,
president de l’Agrupació Fotogràfica de Gavà, per la
seva vinculació amb la nostra entitat. L’entitat que
presidia va estar installada durant uns anys al nostre
local, fet que va crear un fort vincle entre UME i
l’Agrupació Fotogràfica, però també cal destacar la
implicació que va tenir en el concurs fotogràfic, que
cada any s’ha organitzat per l’aplec de Sant Miquel i
que seguirem fent, en record d’ell.
Redacció
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Circuit de raquetes de neu de la FEEC
El passat 18 de març, un grup de companys d’UME vam assistir a la 3ª
Marxa amb Raquetes Valls d’Àneu. Aquesta prova acollia el Campionat de
Catalunya i el VII Circuit Català. El circuit de la Foc de Neu es va desenvolupar dins del parc natural de l’Alt Pirineu i es tracta d’una activitat de
la qual podem gaudir tant els més petits com els més grans. Ideal per a la
iniciació ja que hi ha dos circuits, un de curt de 6 km i 160 m de desnivell,
i un altre de 12 km i 400 m de desnivell. Totalment recomanable l’últim,
és el que tots van fer.
A les 10:00 h del matí des del refugi del Fornet i amb la panxa ben tipa de
galetes i xocolata, el grup d’UME amb dotze participants feia la sortida
encapçalant les primeres posicions per un itinerari al costat de la Noguera Pallaresa. Vam arribar a un pont que vam creuar i vam començar la
primera pujada sense neu fins a la cota de 1.551 m. Una mica exigent pel
fort pendent, però amb unes vistes dels cims increïbles. Ens posem i ajustem raquetes i ara ja trepitgem neu i continuem el nostre circuit en condicions òptimes.
La progressió constant ens enlaira fins als 1.793 m i comencem una baixada molt entretinguda pel barranc de Saüquers, on les caigudes constants
en formar-se tobogans ens fan riure una i altra vegada. Quina manera de
gaudir en una jornada assoleiada amb una temperatura primaveral, envoltats de magnífics cims plens de neu i amb algun
que altre allau a les seves canals.
“Copa, copa, copa”, ens diuen els corredors que volem perdre el mínim de temps per passar-nos. Com corren aquests
per assolir els primers llocs del Campionat de Catalunya! A més a més, porten ja dues voltes. Quin nivell, són d’una altra
pasta. Nosaltres, la pasta que ens enduem és la de l’olla pallaresa que estava per llepar-se’n els dits, quina pilota de carn,
hummm!, fantàstic. I és que després de la caminada al refugi del Fornet ens esperava el sorteig de material (raquetes per
a la Bàrbara) i el menú pallarès per completar una jornada d’autèntica muntanya.
Gràcies a Rodri, Anusca, Maria, Tony, José, Merche, Mercè, Miquel, Paco, Mateu, Bàrbara, Paulina i les “tapitas” d’Esterri.
Juan Pérez i Paulina Parra

Formació (abril-maig)
Vols adquirir autonomia a muntanya? Aquí tens els cursos que es realitzaran en els propers mesos. Recordeu que els
socis d’UME teniu un petit ajut econòmic per a la realització de cursos de muntanya. Heu de saber que tots els socis
poden rebre subvenció de l’entitat –mireu les bases a l’entitat. Si hi estàs interessat en altres cursos, fes-nos-ho saber i
t’assessorarem.
Iniciació a l’ESCALADA. Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. Dates: els cursos es realitzaran cada dos mesos, així es donarà garantia que la gent que s’hi iniciï tindrà els coneixements
mínims adquirits al final d’aquest període. El proper curs començarà al novembre. Places limitades a 6 persones. Formació continuada els dimecres al Rocòdrom. Inscripcions a Secretaria.
Iniciació a l’EXCURSIONISME. Docència a càrrec de membres d’UME. El temari està dividit en 4 blocs i es farà en
quatre sortides. Lloc: muntanyes de Gavà. Preu: 5 € sortida, corresponent a l’assegurança. Formació continuada el tercer
diumenge de cada mes.
Curs de Meteorologia de Muntanya, nivell I
del 15 al 23 de maig
Docència a càrrec dels socis Jordi Pons i Néstor Gómez, membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula:
UME. Dates:15, 16, 23 de maig. Preu del curs: 10 € socis UME, 20 € federats i 30 € no federats ni socis d’UME. Data
límit d’inscripció: 11 de maig. Més informació a UME.
Curs de GPS
Curset de Marxa Nòrdica per muntanya
mes de maig, pendent de determinar.
Curs de GPS, nivell 1

finals de maig, pendent de determinar.
Redacció
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

Entitat

VISITA CASTELL

Diumenge 8

Dijous 12 i 19 i
Excursionisme
diumenge 22

DESCRIPCIÓ

ABRIL 2012

Visita guiada al castell d'Eramprunyà Cal fer reserva telèfon 932639610.

FORMACIÓ

Cicle d'iniciació a l'excursionisme (Orientació). Dijous teoria i diumenge
pràctiques. Inscripció prèvia a secretaria fins l' 11 d 'abril o esgotar les places.

Dissabte 14

Entitat

FIRA SOLIDÀRIA

Fira solidària d'art. esportius de 2a mà. Plç. Major De 10,00- 20,00 hores

Dissabte 14

Entitat

FIRA SOLIDÀRIA

Excursió solidària i familiar. Sortida 9,30 h plç Major. Aportació 1 €.

Dissabte 14

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 14

SEAM

Diumenge 15

Entitat

EL REPTE 21 RG

Pla de de les Basses (itineraris 21). Inscrpció mail a 21rgava@gmail.com

Cap de setmana 20, 21 i 22

Espeleo Grup
d'UME

ESPELEOLOGIA

V Jornades d'estudis espeleològics del Garraf. Presentació de treballs i
bateig d'espeleologia per als més decidits. Més informació a secretaria.

Cap de setmana 21 i 22

SEAM

RAQUETES DE NEU

Ascensió amb raquetes de neu al Cambre d'Aze (Pirineus Orientals).
Sortida tècnica. Per a més informació consulteu el vocal de SEAM.

Dissabte 21

Entitat

MARXA REIVINDICATIVA

Caminada / bicicletada popular cap als terrenys on es vol construir
l'Eurovegas. Més informació a secretaria o vocal de la secció Natura/Cultura.

Dissabte 21

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 21

Infantil i Juvenil

ENTITAT

Diumenge 22

Natura/Cultura SORTIDA NATURALISTA Sortida a les cocones de Vallgrassa. Inscripció secretaria fins 20 d'abril.

Sortida als Cingles d'Aiats i Cabrera. Inscripcions a secretaria

ESCALADA ESPORTIVA Sortida oberta per cordades. Més informació al vocal de SEAM.

GR83 - 6a etapa d'Olot a Beget. Inscripcions a secretaria.
Activitat infantil al local i trobada dels juvenils. Reunió de pares 19,00 h.

Cap de setmana 28 i 29

SEAM

Cap de setmana 28 i 29

BTT

SORTIDA AMB BICICLEVia verda per la Terra-Alta. Inscripció a secretaria fins dimecres 11 d'abril.
TA

Natura/Cultura

GAVÀ PRE-INDUSTRIAL Visita a les antigues teuleries i forns de calç de la vall de La Sentiu. .

Dissabte 28

DATES

PROGRESSIÓ PER CRESSortida tècnica a la Pica d'Estats. Més informació al vocal de SEAM.
TES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

MAIG 2012

Dissabte 5

Entitat

MARXA A MONTSERRAT Caminada anual a Montserrat per camins de muntanya.

Dimecres 9

SEAM

FORMACIÓ

Dissabte 12

SEAM

ESCALADA CLÀSSICA

Sortida oberta per cordades. Més informació al vocal de SEAM.

Cap de setmana 12 I 13

Infantil/Juvenil

CAMPAMENT AZIMUT

Sortida anual de cap de setmana per compartir experiències amb
altres entitats del Moviment Azimut. Inscripcions secretaria.

Diumenge 13

Entitat

VISITA CASTELL

Visita guiada al castell d'Eramprunyà. Cal fer reserva telèfon 932639610.

Dilluns 14 i 21
i dimecres 16

Entitat

FORMACIÓ

Curs de meteorolgia de muntanya Nivell I. Places limitades. Inscripcions
a secretaria fins divendres 11 de maig o esgotar places.

Divendres 18

Entitat

ASSEMBLEA

Assemblea ordinària de socis. A les 20 h, a la nostra seu social.

Dissabte 19

Excursionisme

SENDERISME

Sortida al Turó de l'Home i Les Agudes. Inscripcions a secretaria .

Dissabte 19

Juvenils

ROCÒDROM

Sortida a Collserola. Inscripcions a secretaria fins dimecres 16 de maig.

Dissabte 19

Entitat

SORTIDA FAMILIAR

Sortida a Collserola. Inscripcions a secretaria fins dimecres 16 de maig.

Diumenge 20

Entitat

EL REPTE 21 RG

De castell a castell (itinerari 7). Inscripció mail a 21rgava@gmail.com

Diumenge 20

Natura/Cultura

Diumenge 20

Excursionisme

FORMACIÓ

Cicle d'iniciació a l'excursionisme (Progressió). Reunió prèvia diven.18

Cap de setmana 26 i 27

Entitat

SORTIDA SOCIAL

Sortida de socis al refugi El Solà (Sant Quirze Besora, Osona). Places
limitades. Inscripcions a secretaria fins dimecres 23 de maig. No t'ho perdis!

Cap de setmana 26 i 27

SEAM

ASCENSIÓ

Inici d'un nou Cicle d'Iniciació a l'Escalada al Rocòdrom.

BARRAQUES PEDRA SE- Treballs de reconstrucció de les barraques de pedra seca a la zona
CA
de Les Agulles. Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Sortida tècnica a l'Aneto. Més informació al vocal de SEAM

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Rambla Lluch, 4.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

Dimecres de 20.00-23.00 h.
Divendres de 19.00-22.30 h.
Dissabte de 15.00-20.00 h.
Diumenge de 09.00-14.00 h.

Dimec. i divend. de 19-21 hores

de
de
de
de

19.30-22.30 h.
18.00-20.30 h.
19.30-23.00 h.
18.00 -20.30 h.

Telèfon: 93 662 01 24
Correu: info@umegava.org

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

